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Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

R AD A ZLÍNSKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ
z 27. zasedání dne 31.10.2018

1

Plnění usnesení RZK a ZZK

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0845/R27/18

bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje, dle
přílohy č. 0970-18-P01;
stanovuje
nový termín plnění usnesení č. 0682/R21/17 ve znění: „Rada Zlínského kraje ukládá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče zajistit zpracování Koncepce účinnější
péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025, v souladu s
přílohou č. 0735-17-P01, v termínu do 29.10.2018.“ - na termín plnění 10.12.2018.

2

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - zařazení
akce do plánu reprodukce majetku ZK, investiční záměr, změna č. 5 plánu
tvorby a použití fondu investic na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0846/R27/18

schvaluje
1. zařazení akce "ZZS ZK - klimatizace" do Střednědobého plánu reprodukce
majetku Zlínského kraje na období 2018-2023, dle přílohy č. 0947-18-P01;
2. investiční záměr "ZZS ZK – klimatizace“ o celkových nákladech ve výši 917.000
Kč na akci reprodukce majetku Zlínského kraje příspěvkové organizace
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, IČ 62182137, dle přílohy č. 094718-P03;
3. změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ 62182137, na rok 2018, dle
přílohy č. 0947-18-P04;
pověřuje
příspěvkovou organizaci Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, IČ 62182137, výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s
přípravou, realizací a závěrečným vyhodnocením investiční akce "ZZS ZK –
klimatizace".
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3

Zdravotnictví - Zdravotnická záchranná služba - vyřazení neupotřebitelného
majetku (sanitní vozy)

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0847/R27/18

souhlasí
1) s vyřazením přebytečného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, IČ 62182137:
- sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6702,
inv. č. 950410, poř. cena 1.950.864 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 302
155 km, odhadní cena 44.936 Kč, dle přílohy č. 0974-18-P02;
- sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg. značka 3Z6 6703,
inv. č. 950407, poř. cena 1.980.295 Kč, zůstatková cena 0 Kč, stav tachometru 362
265 km, odhadní cena 87.697 Kč, dle přílohy č. 0974-18-P03;
- sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI kufrová nástavba System Strobel z
roku 2009, reg. značka 3Z9 4381, inv. č. 950440, poř. cena 2.788.232 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, stav tachometru 207 489 km, odhadní cena 469.337 Kč, dle přílohy č.
0974-18-P04;
- sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI kufrová nástavba System Strobel z
roku 200, reg. značka 3Z9 4378, inv. č. 950428, poř. cena 2.788.232 Kč, zůstatková
cena 0 Kč, stav tachometru 262 513 km, odhadní cena 297.901 Kč, dle přílohy č.
0974-18-P05;
a to formou prodeje prostřednictvím prodejce ojetých automobilů za cenu obvyklou;
2) s vyřazením movitého majetku Zlínského kraje svěřeného k hospodaření
příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, IČ
62182137:
- sanitního vozidla sanitního vozidla VW Transporter T5 2.5 TDI z roku 2008, reg.
značka 3Z6 6705, inv. č. 950408, poř. cena 2.001.984 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
odhadní cena 166.904 Kč, stav tachometru 243 566 km, dle přílohy č. 0974-18-P06;
a to formou bezúplatného převodu na Městskou policii Zlín, se sídlem Santražiny
3312, 760 01 Zlín;
pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,
JUDr. Josefa Valentu, zajistit prodej a převod výše uvedeného majetku, dle příloh č.
0974-18-P02 až č. 0974-18-P06.
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Školství - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0848/R27/18

ruší
1. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.10.2018, č. 0795/R25/18 - část
schvaluje, bod 7, kterým Rada Zlínského kraje schválila navýšení poskytnutého
investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 116.000 Kč na
celkovou částku 2.034.000 Kč a snížení poskytnutého účelového příspěvku na
provoz o 213.000 Kč na celkovou částku 1.359.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Máchova 628, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na realizaci akce "OA a VOŠE Zlín - rekonstrukce
rozvodů vody a topení" dle přílohy č. 0885-18-P13;
2. usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 15.10.2018, č. 0795/R25/18 - část
schvaluje, bod 8, kterým Rada Zlínského kraje schválila snížení poskytnutého
investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 o 184.000 Kč na
celkovou částku 23.686.000 Kč a navýšení poskytnutého účelového příspěvku na
provoz o 184.000 Kč na celkovou částku 884.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, náměstí
T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na realizaci akce "SPŠ stavební
Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 0885-18-P14;
schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1471/150/09/18 na
akci "Gymnázium Otrokovice - modernizace učeben IT a bezbariérový přístup" IROP/MAS, dle přílohy č. 0942-18-P01;
2. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1435/150/05/18 – 01/10/18 na akci
"Gymnázium Valašské Klobouky – stavební úpravy pro učebnu informatiky", dle
přílohy č. 0942-18-P02;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1443/150/06/18 – 01/10/18 na akci
"Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Odstranění havarijního stavu střechy 1. a 5. pavilonu
školy", dle přílohy č. 0942-18-P03;
3. změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondů investic na rok 2018 příspěvkové
organizace Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČ 61716693, dle
přílohy č. 0942-18-P04;
4. navýšení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2018 o 116.000 Kč na celkovou částku 2.034.000 Kč a snížení poskytnutí účelového
příspěvku na provoz o 213.000 Kč na celkovou částku 1.359.000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín, náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, IČ 00566411, na
realizaci akce "OA a VOŠE Zlín - rekonstrukce rozvodů vody a topení" dle přílohy č.
0942-18-P05;
5. snížení poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018
o 184.000 Kč na celkovou částku 23.686.000 Kč a navýšení poskytnutí účelového
příspěvku na provoz o 184.000 Kč na celkovou částku 884.000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, se sídlem Máchova
628, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 00843491, na realizaci akce "SPŠ stavební
Valašské Meziříčí – stavební úpravy Máchova 628", dle přílohy č. 0942-18-P06;
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pověřuje
výkonem funkce investora a zajištěním úkonů souvisejících s přípravou, realizací a
závěrečným vyhodnocením akce reprodukce majetku Zlínského kraje "Gymnázium
Otrokovice - modernizace učeben IT a bezbariérový přístup" příspěvkovou
organizaci Gymnázium Otrokovice, tř. Spojenců 907, Otrokovice, IČ 61716693;
souhlasí
s navýšením nákladů projektové přípravy investiční akce "SPŠ Otrokovice –
rekonstrukce sportovní haly" - OPŽP příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ 00128198, o 675 tis.
Kč;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v roce
2019 ve výši 2.564.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Otrokovice, tř.
Spojenců 907, Otrokovice, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium Otrokovice –
modernizace učeben IT a bezbariérový přístup“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí této návratné finanční výpomoci, dle přílohy č. 0942-18-P08.

5

Školství - nájemní smlouvy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0849/R27/18

souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o nájmu prostor nesloužících podnikání mezi
pronajímatelem městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, a nájemcem Základní
školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ
60370432, dle přílohy č. 0943-18-P01,
b) s uzavřením smlouvy o nájmu prostor nesloužících podnikání mezi
pronajímatelem městem Uherské Hradiště, IČ 00291471, a nájemcem Základní
uměleckou školou Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČ 46254323, dle
přílohy č. 0943-18-P02.

6

Zdravotnictví - investiční akce

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0850/R27/18

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „Kroměřížská
nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“ s dodavatelem RYBÁRIK, s.r.o., IČ
25598643, se sídlem Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, dle přílohy č. 0946-18P01.
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7

Veřejná zakázka "Vsetínská nemocnice a. s. - Objekt K - Hemodialýza projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0851/R27/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem „Vsetínská
nemocnice a. s. – Objekt K – Hemodialýza – projektová dokumentace a výkon
inženýrské činnosti" a související dokumenty, dle příloh č. 0944-18-P01 a č. 094418-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 2619/45, 61600, BrnoŽabovřesky, IČ 29220785;
2. uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské
činnosti s dodavatelem LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 2619/45, 61600,
Brno-Žabovřesky, IČ 29220785, dle příloh č. 0944-18-P03 a č. 0944-18-P04;
zmocňuje
společnost LT PROJEKT a. s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ 29220785, k
provedení úkonů a činností souvisejících s výkonem inženýrské činnosti při
projektové přípravě a realizaci stavby (akce) "Vsetínská nemocnice a. s. – Objekt K
– Hemodialýza", dle přílohy č. 0944-18-P04.

8

Pověření vedoucího Odboru investic

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0852/R27/18

zplnomocňuje
vedoucího Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje k jednání jménem
Zlínského kraje jako vlastníka nemovitostí a k podepisování dokumentů z těchto
jednání vyplývajících dle plné moci uvedené v příloze č. 0940-18-P01, a to:
v případě nemovitostí a staveb, vyjma majetku předaného k hospodaření Ředitelství
silnic Zlínského kraje, p. o., dotčených při stavebně-správním řízení a řízeních s tím
souvisejících, v případě podávání připomínek a námitek v procesu územního
plánování měst a obcí Zlínského kraje, při řízeních souvisejících s digitalizací
katastrálních operátů a vytyčování hranic pozemků, při řízeních o pozemkových
úpravách a při dalších správních řízeních.

9

SPZ Holešov - záměr prodeje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0853/R27/18

schvaluje
1. záměr prodeje nemovitých věcí včetně všech jejích součástí a příslušenství ve
vlastnictví Zlínského kraje, a to:
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části pozemků p. č. 2760/6 o výměře 2 188 m 2, p. č. 2760/111 o výměře 2 522 m 2,
p. č. 3704/4 o výměře 290 m 2, v k. ú. Holešov, obci Holešov, označené jako nově
vzniklé pozemky p. č. 2760/126, 2760/127 a 3704/10 v příloze č. 0969-18-P01;
2. rozpočtové opatření č. RZK/0217/2018, dle přílohy č. 0969-18-P02.

10

Zdravotnictví - změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0854/R27/18

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. RZK/0209/2018, dle přílohy č. 0948-18-P01;
2. navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje,
příspěvková organizace, IČ 62182137, na rok 2018, o částku 1.776.001,12 Kč na
celkovou částku 209.612.297,27 Kč, dle přílohy č. 0948-18-P02, s tím že navýšení
příspěvku je účelově určeno na úhradu mimořádných výdajů za 2. čtvrtletí 2018 na
záchranné a likvidační práce provedené v souvislosti s řešením mimořádné události
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

11

Majetkoprávní úkony

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0855/R27/18

schvaluje
1. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení
NN na pozemcích p. č. 5295/1, p. č. 5298/1, vše ostatní plocha, v k. ú. Štítná nad
Vláří, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č. 898-338c/2018,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 5.200 Kč + DPH;
2. zřízení služebnosti pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400, spočívající v povinnosti
Zlínského kraje strpět:
- zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního vedení
VN v pozemcích p. č. 639/2, ostatní plocha, a p. č. st. 4728, jehož součástí je stavba
bez č. p./č. e., včetně 1 ks rozvaděče VN umístěného na pozemku p. č. st. 4728,
jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., vše v k. ú. Kroměříž, v rozsahu stanoveném
následně zpracovaným geometrickým plánem,
- vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou
a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení VN včetně rozvaděče
VN,
na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm vedení
inženýrské sítě + DPH a 1.500 Kč/1 ks rozvaděče VN + DPH, minimálně však 9.700
Kč + DPH;
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souhlasí
s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje,
svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ
49562827, formou fyzické likvidace, a to:
- automobilu Peugeot 806, inv. č. 6155, rok pořízení 2002, počet najetých kilometrů
275.963 km, pořizovací cena 1.006.680 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

12

Záměry převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0856/R27/18

schvaluje
záměry převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje:
1. pozemků
- p. č. 26/5, ostatní plocha, o výměře 8 m 2,
- p. č. 26/6, ostatní plocha, o výměře 65 m 2,
- p. č. 26/7, ostatní plocha, o výměře 224 m 2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 1727 pro obec Zlín a k. ú. Štípa;
2. pozemku
- p. č. 26/10, ostatní plocha, o výměře 255 m 2,
odděleného z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa;
3. pozemku
- p. č. 3233/36, ostatní plocha, o výměře 156 m 2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 6709 pro obec a k. ú. Zlín;
4. pozemků
- p. č. 26/9, ostatní plocha, o výměře 890 m 2,
- p. č. 26/11, ostatní plocha, o výměře 58 m 2,
oddělených z původního pozemku p. č. 26/9 geometrickým plánem č. 1612-39/2017,
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj pro obec Zlín a k. ú. Štípa;
5. komunikace
na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 954/9, p. č. 888/2, p. č. 289/1 a p. č.
888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, včetně 15 ks odvodňovacích vpustí,dle přílohy
č. 0959-18-P03;
6. chodníků
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9, p. č. 448/4, p. č. 954/9, p. č.289/1 a p. č. 888/4;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0959-18-P04;
7. cyklostezky
na pozemcích p. č. 842/5, p. č. 842/9 a p. č. 888/4; vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle
přílohy č. 0959-18-P05;
8. kanalizace
v délce cca 175,4 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/9 a p. č. 888/4,
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vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 8 šachet Š1 - 7 a šachty Š21); dle přílohy č.
0959-18-P06;
9. vodovodu
v délce cca 135 bm na pozemcích p. č.842/5, p. č. 885/9, p. č. 888/4 a p. č. 662/15;
vše v k. ú. Uherské Hradiště, dle přílohy č. 0959-18-P06;
10. veřejného osvětlení
v délce cca 259 bm na pozemcích p. č. 662/7, p. č. 842/4, p. č. 842/5, p. č. 842/9, p.
č. 842/2, p. č. 888/4, p. č. 887/2, p. č. 954/9, vše v k. ú. Uherské Hradiště (včetně 11
ks sloupů) dle přílohy č. 0959-18-P06;
11. kanalizačního sběrače AIIa
v délce cca 321,3 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/5, p. č.
888/1, p. č. 954/9, p. č. 888/6, p. č. 888/3, p. č. 888/7, p. č. 888/4, p. č. 985, p. č.
841, p. č. 662/11, p. č. 667/2 v k. ú. Uherské Hradiště, začínající u šachty Š320
(šachta ve vlastnictví SVK) a pokračujícího ulicí J. E. Purkyně až po šachtu Š331;
na uvedené trase má sběrač 11 šachet; dle přílohy č. 0959-18-P06;
12. kanalizační stoky AIIa-6
v délce cca 206 bm na pozemcích p. č. 544/193, p. č. 544/61, p. č. 888/1, p. č.
544/194, p. č. 544/195, p. č. 887/5, p. č. 887/6 p. č. 885/1 v k. ú. Uherské Hradiště,
začínající za měřící šachtou MŠ2/šachta 368 a ústící do kanalizačního sběrače AIIa
v šachtě Š319 (šachta ve vlastnictví SVK) na ulicí Zahradní; na uvedené trase má
stoka 5 šachet; dle přílohy č. 0959-18-P06;
13. propoje mezi stokou K.1 a sběračem AIIa
v délce cca 14 bm na pozemku 888/4 v k. ú. Uherské Hradiště na ulicí J. E. Purkyně
je propojení mezi sběračem AIIa (šachta Š325) a stokou K.1 (šachta Š1 je společná
se stokou K.1); na uvedené trase je jedna šachta bez označení, dle přílohy č. 095918-P06.

13

Smlouva o využívání služby ČSOB CEB, Smlouva o zřízení a vedení účtu
Raiffeisenbank

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0857/R27/18

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o využívání služby ČSOB CEB mezi Československou
obchodní bankou a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, a
Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, dle přílohy č. 0958-18P01;
2. uzavření Smlouvy o zřízení a vedení účtu mezi Raiffeisenbank a. s., se sídlem
Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, a Zlínským krajem, Tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, dle příloh č. 0958-18-P02 až č. 0958-18-P06.
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14

Doprava - změna závazných ukazatelů na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0858/R27/18

schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, IČ 70934860, na rok 2018, ve výši 318.400 Kč na celkovou výši 427.301.400
Kč, dle přílohy č. 0938-18-P01.

15

Sociální služby - změna plánu tvorby a použití fondu investic a změny
závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů na
rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0859/R27/18

schvaluje
1. změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Sociální
služby Vsetín, IČ 49562827, na rok 2018, dle přílohy č. 0933-18-P01;
2. změnu závazných objemů prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů
příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, dle přílohy č. 0933-18-P02.

16

Kultura - změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0860/R27/18

schvaluje
1. navýšení příspěvku na provoz o účelové finanční prostředky ve výši 189.400 Kč
na celkovou výši 6.809.400 Kč u příspěvkové organizace Hvězdárna Valašské
Meziříčí, IČ 00098639, dle přílohy č. 0956-18-P02;
2. navýšení příspěvku na provoz o účelové finanční prostředky ve výši 500.000 Kč
na celkovou výši 29.991.000 Kč u příspěvkové organizace Muzeum regionu
Valašsko, IČ 00098574, dle přílohy č. 0956-18-P02;
3. změnu závazného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady u
příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 095618-P03;
4. rozpočtové opatření č. RZK/0218/2018, dle přílohy č. 0956-18-P13;
bere na vědomí
poskytnutí účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a památkové péče, dle přílohy č. 0956-18-P02.
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17

Školství - Projekty příspěvkových organizací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0861/R27/18

schvaluje
1. dodatky investičních záměrů akcí reprodukce majetku Zlínského kraje:
a) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1406/150/02/18 - 01/10/18 na akci
"Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - CNC centrum" - MAS, dle přílohy č. 095218-P01;
b) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1409/150/02/18 - 01/10/18 na akci "Střední
odborná škola Luhačovice - Vybavení dílen uměleckých řemesel" - MAS, dle přílohy
č. 0952-18-P02;
c) dodatek č. 1 investičního záměru č. 1342/150/05/17 – 01/10/18 na akci "Střední
průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium" - IPRÚ, dle přílohy č. 0952-18-P03;
2. změny plánů tvorby a použití fondů investic na rok 2018:
a) změna č. 6 plánu tvorby a použití investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, dle přílohy č. 0952-18-P04;
b) změna č. 4 plánu tvorby a použití investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999, dle
přílohy č. 0952-18-P05;
c) změna č. 4 plánu tvorby a použití investic na rok 2018 příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola Otrokovice, třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice,
IČ: 00128198, dle přílohy č. 0952-18-P06;
3. rozpočtové opatření č. RZK/0210/2018, dle přílohy č. 0952-18-P12;
4. projektový rámec projektu "Kulture Erbe im Fokus europaischer Schulen"
příspěvkové organizace Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496/13,
IČ:70843309, dle přílohy č. 0952-18-P07;
bere na vědomí a doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit:
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1959/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822, 763 21
Slavičín, IČ 46276327, na přípravu a realizaci akce "Gymnázium J. Pivečky a SOŠ
Slavičín - CNC Centrum", kterým se prodlužuje termín čerpání a vrácení této
návratné finanční výpomoci v souvislosti s posunutím termínu ukončení realizace
akce a zároveň i snižuje výše návratné finanční výpomoci o 389.000 Kč z původní
částky 2.194.000 Kč na celkovou výši 1.805.000 Kč, dle přílohy č. 0952-18-P08;
2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/1962/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 s příspěvkovou organizací
Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova 101, Luhačovice, IČ 61715999, na
přípravu a realizaci akce "Střední odborná škola Luhačovice – Vybavení dílen
uměleckých řemesel", kterým se prodlužuje termín čerpání a vrácení této návratné
finanční výpomoci v souvislosti s posunutím termínu ukončení realizace akce,
přičemž celková výše 1.144.000 Kč návratné finanční výpomoci se nemění, dle
přílohy č. 0952-18-P09;
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3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo D/0346/2018/ŘDP o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018, kterým se snižuje celková
výše návratné finanční výpomoci o 4.069.000 Kč z původní částky 6.270.000 Kč na
2.201.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice, třída
Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ: 00128198, na přípravu a realizaci akce
„Střední průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium“; dle přílohy č. 0952-18-P10;
4. poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 ve
výši 4.015.000 Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Otrokovice,
třída Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice, IČ: 00128198, na přípravu a realizaci
akce „Střední průmyslová škola Otrokovice – Výukové panely pro technické obory a
Experimentárium“; dle přílohy č. 0952-18-P11.

18

Dotace - náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0862/R27/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0215/2018, dle přílohy č. 0928-18-P01.

19

Rozpočtové opatření - realizace opatření na ochranu druhů a stanovišť medvěda hnědého na Vsetínsku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0863/R27/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0213/2018 dle přílohy č. 0975-18-P01.

20

Individuální dotace 2018 - Fond ZK, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0864/R27/18

schvaluje
poskytnutí individuální dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s., IČ 22832793, se sídlem Mečová
368/5, 602 00 Brno, ve výši 15.000 Kč na projekt Obrana spotřebitele ve Zlínském
kraji a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle přílohy
č. 0929-18-P02.
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21

Sociální věci - Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - rozpočtové
opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0865/R27/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0214/2018, dle přílohy č. 0935-18-P01;
bere na vědomí
poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost na rok 2018, ve výši 2.185.022,21 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby Vsetín, IČ 49562827, dle přílohy č. 0935-18-P07.

22

Sociální služby - zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Uherském
Brodě

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0866/R27/18

schvaluje
zvýšení kapacity pobytové sociální služby chráněné bydlení, ID 2994394, z kapacity
12 lůžek, začleněné do Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením,
organizační jednotky začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, na kapacitu 20 lůžek, v novém místě poskytování, a to s
účinností od 01.01.2019, za podmínky, že navýšená kapacita služby ID 2994394
bude doplněna do sítě sociálních služeb Zlínského kraje schválením
aktualizovaného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2018 a 2019 na
jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 05.11.2018;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitých věcí pro účel poskytování sociální služby
typu chráněné bydlení mezi příspěvkovou organizací Sociální služby Uherské
Hradiště, IČ 00092096, a pronajímateli paní Márií Trojanovou, bytem 688 01
Uherský Brod, ***, datum narození *** a panem Petrem Trojanem, bytem 688 01
Uherský Brod***, datum narození ***, uvedené v příloze č. 0934-18-P03.

23

Sociální služby - předání movitého majetku Zlínského kraje příspěvkové
organizaci

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0867/R27/18

předává
k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, se sídlem
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 00092096, movitý majetek, dle přílohy
č. 0932-18-P01, s účinností ode dne jeho nabytí do vlastnictví Zlínského kraje.
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24

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro
Dočasnou síť sociálních služeb Zlínského kraje

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0868/R27/18

pověřuje
za podmínky, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 05.11.2018 schválí aktualizaci
Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro níže uvedené poskytovatele
sociálních služeb službou obecného hospodářského zájmu:
a) DECENT Hulín, příspěvková organizace, IČ 47934344, Odlehčovací služba,
Odlehčovací služba, ID 6661832, dle příloh č. 0931-18-P02 a č. 0931-18-P03,
b) Charita Kroměříž, IČ 18189750, Odborné sociální poradenství, Sociální poradna,
ID 992439, dle příloh č. 0931-18-P04 a č. 0931-18-P05.

25

Vyhodnocení ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0869/R27/18

bere na vědomí
1. seznam kandidátů navržených v anketě Ocenění pečujících osob Zlínského kraje
pro rok 2018 v kategorii "pečující osoba" uvedený v příloze č. 0937-18-P02;
2. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k Ocenění pečujících
osob Zlínského kraje pro rok 2018 v kategorii "pečující osoba", uvedený v příloze č.
0937-18-P03;
3. seznam kandidátů navržených v anketě Ocenění pečujících osob Zlínského kraje
pro rok 2018 v kategorii "pěstoun" uvedený v příloze č. 0937-18-P04;
4. zápis z jednání komise pro výběr nejvhodnějších kandidátů k Ocenění pečujících
osob Zlínského kraje pro rok 2018 v kategorii "pěstoun", uvedený v příloze č. 093718-P05;
schvaluje
1. vybrané kandidáty k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2018 v
kategorii "pečující osoba" dle seznamu uvedeného v příloze č. 0937-18-P06;
2. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 po 15.000 Kč
osobám vybraným k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2018 v
kategorii "pečující osoba" uvedeným v příloze č. 0937-18-P07;
3. vybrané kandidáty k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2018 v
kategorii "pěstoun" dle seznamu uvedeného v příloze č. 0937-18-P08;
4. poskytnutí finančního daru z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 po 15.000 Kč
osobám vybraným k Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2018 v
kategorii "pěstoun" uvedeným v příloze č. 0937-18-P09.
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26

Kultura - změna fondu investic Muzea regionu Valašsko, p. o., investiční
příspěvek

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0870/R27/18

schvaluje
a) rozpočtové opatření č. RZK/0216/2018, dle přílohy č. 0955-18-P02;
b) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 200.000 Kč pro příspěvkovou organizaci
Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, dle přílohy
č. 0955-18-P03;
c) změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic příspěvkové organizace Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 00098574, na rok 2018, dle
přílohy č. 0955-18-P04.

27

Školství - dotace z MŠMT - rozpočtové opatření

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0871/R27/18

schvaluje
rozpočtové opatření č. RZK/0212/2018, dle přílohy č. 0950-18-P01.

28

Školství - změna závazných ukazatelů provozního příspěvku na rok 2018

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0872/R27/18

souhlasí
s navýšením příspěvků na provoz o 4.770.000 Kč pro školy a školská zařízení
zřizovaná Zlínským krajem, dle přílohy č. 0954-18-P02, na celkovou částku
348.102.000 Kč pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským kraje.

29

Školství - fondy investic, převod z rezervního fondu

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0873/R27/18

souhlasí
s převodem prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm, IČ 00843474, k posílení fondu investic ve výši 55 tis. Kč;
schvaluje
změny plánů tvorby a použití fondů investic škol a školských zařízení zřizovaných
Zlínským krajem na rok 2018:
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a) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, IČ 60371790, dle přílohy č. 0951-18-P01;
b) změnu č. 4 příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Valašské Klobouky,
IČ 00054771, dle přílohy č. 0951-18-P02;
c) změnu č. 6 příspěvkové organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČ
00843393, dle přílohy č. 0951-18-P03;
d) změnu č. 3 příspěvkové organizace Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČ 60371731,
dle přílohy č. 0951-18-P04;
e) změnu č. 3 příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00843474, dle přílohy č. 0951-18-P05.

30

Návrh úpravy příplatků za vedení u ředitelek/ředitelů krajských školských p.
o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0874/R27/18

vyjadřuje souhlas
s návrhem na úpravu příplatků za vedení pro ředitele/ředitelky příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství podle přílohy č. 0949-18P02;
ukládá
vedoucímu odboru Kancelář ředitele zajistit zapracování příplatků za vedení podle
přílohy č. 0949-18-P02 do návrhů platových výměrů ředitelů/ředitelek příspěvkových
organizací zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství s účinností od data změny
platových tarifů pedagogických pracovníků změnou nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

31

Školství - investiční záměr

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0875/R27/18

schvaluje
1. investiční záměr akce reprodukce majetku Zlínského kraje č. 1474/150/10/18 na
akci "SPŠ Otrokovice – Implementace publikačního systému zajišťujícího provoz
informačního a vzdělávacího portálu Zlínského kraje Zkola.cz a jeho subportálů", dle
přílohy č. 0952-18-P01.

32

Sociální věci - návrat na pracovní místo ředitele p. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0876/R27/18

bere na vědomí
zařazení paní *** na pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Luhačovice,
příspěvkové organizace, IČ 70850909, od 01.11.2018 z důvodu návratu do
zaměstnání po skončení výkonu veřejné funkce;
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stanovuje
s účinností od 01.11.2018 plat ředitelce Domova pro seniory Luhačovice,
příspěvkové organizace, IČ 70850909, dle přílohy č. 0936-18-P01.

33

Odměna řediteli příspěvkové organizace - oblast sociálních věcí

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0877/R27/18

stanovuje
mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkové organizace zřizované Zlínským
krajem v oblasti sociální ve výši uvedené v příloze č. 0930-18-P01.

34

Smlouva o poskytování systémové podpory Produktů - softwarové produkty
ESRI, ARCDATA PRAHA

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0878/R27/18

schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování systémové podpory Produktů mezi Zlínským
krajem a společností ARCDATA PRAHA, s. r. o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČ 14889749, dle příloh č. 0963-18-P01 a č. 0963-18-P02.

35

Smlouva o poskytování údržby a provozní podpory systému PROXIO

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0879/R27/18

schvaluje
přímé uzavření Smlouvy o poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory
systému PROXIO mezi Zlínským krajem a dodavatelem MARBES CONSULTING s.
r. o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ 25212079, dle přílohy č. 0964-18-P01.

36

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu se společností Dům kultury s. r. o.

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0880/R27/18

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. O/0233/2012/KŘHS, mezi Zlínským
krajem a společností Dům kultury, s. r. o., se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ
46970100, dle přílohy č. 0960-18-P01.
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37

Výběr dodavatele výpočetní techniky V

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0881/R27/18

bere na vědomí
protokol o jednání společné komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výběr
dodavatele výpočetní techniky V", dle přílohy č. 0966-18-P01;
schvaluje
1. výběr dodavatele C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno Židenice, IČ 27675645;
2. uzavření kupní smlouvy s dodavatelem C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka
840/10, 636 00 Brno - Židenice, IČ 27675645, dle přílohy č. 0966-18-P02.

38

Vyřazení neupotřebitelného majetku

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0882/R27/18

schvaluje
vyřazení neupotřebitelného movitého majetku ve vlastnictví Zlínského kraje formou
fyzické a ekologické likvidace, dle příloh č. 0967-18-P01 a č. 0967-18-P02.

39

Směrnice SM/42/03/18 - Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných
hromad obchodních společností ZK a Směrnice SM/43/03/18 - Obecně
prospěšné společnosti - pravidla řízení a dokumenty

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0883/R27/18

schvaluje
1. Směrnici SM/42/03/18 - Procesní pravidla a dokumenty pro jednání valných
hromad obchodních společností ZK dle přílohy č. 0962-18-P01, s účinnosti od
01.01.2019;
2. Směrnici SM/43/03/18 - Obecně prospěšné společnosti - pravidla řízení a
dokumenty dle přílohy č. 0962-18-P02.

40

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0884/R27/18

schvaluje
sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, jako přílohu č. 1 ke směrnici SM/08/02/13 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, dle přílohy č. 0961-18-P01.
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41

Záštity a dary

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0885/R27/18

bere na vědomí
a) záštitu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka nad:
1. soutěží jednotlivců v aerobiku - 3. ročník soutěže "Akropolis CUP Uh. Hradiště
2018" pořádané spolkem AKROPOLIS, z. s., se sídlem Stará Tenice 1195, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 28552709;
2. sportovně kulturní akcí pořádanou spolkem Klub moderní gymnastiky Zlín, z. s.,
se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, IČ 65792840;
3. Adventním večerem v Ostrožské Nové Vsi pořádaným Marií Zelenou, *** IČ
10095934;
b) záštitu členky Rady Zlínského kraje Michaely Blahové nad 12. ročníkem Vánoční
charitativní aukce pořádaným spolkem Samari, z. s., se sídlem Burešov 4886, 760
01 Zlín, IČ 22671951;
schvaluje
1) poskytnutí finančního daru:
a) ve výši 10.000 Kč spolku Samari, z. s., se sídlem Burešov 4886, 760 01 Zlín, IČ
22671951;
b) ve výši 10.000 Kč panu Milanu Zlámalovi, ***;
c) ve výši 10.000 Kč panu Petru Juráňovi, ***;
d) ve výši 30.000 Kč Marii Zelené, ***, IČ 10095934;
2) rozpočtové opatření č. RZK/0211/2018 dle přílohy č. 0945-18-P03.

42

Anketa "Zdravotník roku Zlínského kraje" - nová pravidla ankety

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0886/R27/18

neschvaluje
nově nastavené podmínky k vyhlášení ankety "Zdravotník roku Zlínského kraje" za
významný přínos v oblasti poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických
zařízeních působících ve Zlínském kraji:
- pravidla A, dle přílohy č. 0939-18-P01,
- pravidla B, dle přílohy č. 0939-18-P02,
- pravidla C, dle přílohy č. 0939-18-P03.

43

Revitalizace Baťova mrakodrapu - páternoster

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0887/R27/18

schvaluje
1. dodatek č. 2 investičního záměru akce reprodukce majetku Zlínského kraje č.
1404/010/02/18 – 02/10/18 na akci "Revitalizace Baťova mrakodrapu", dle přílohy č.
0941-18-P01;
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2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací na akci
"Budova č. 21 – obnova páternosteru" s dodavatelem EURO VÝTAHY s. r. o., IČ
24665631, se sídlem Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8, dle příloh č. 0941-18-P02
až č. 0941-18-P05.

44

Komise RZK pro Smart Region Zlínského kraje, zřízení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0888/R27/18

zřizuje
dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích komisi Rady Zlínského
kraje s názvem „Komise pro Smart Region Zlínského kraje“,
jmenuje
s účinností od 01.11.2018 předsedu, členy, stálé hosty a tajemníka „Komise pro
Smart region Zlínského kraje“, dle přílohy č. 0976-18-P01.

45

Veřejná zakázka "ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala projektová dokumentace"

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0889/R27/18

bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek hodnoticí komise veřejné zakázky s názvem "ISŠ –
COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala - projektová dokumentace" a
související dokumenty, dle příloh č. 0977-18-P01 a č. 0977-18-P02;
schvaluje
1. výběr dodavatele K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o., se sídlem Lesní čtvrť III
3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765;
2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem K-ING, projekce a dozor staveb, s. r. o.,
se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 25338765, dle přílohy č. 0977-18-P03.

46

Řídicí výbor soutěže Inovační firma Zlínského kraje - aktualizace složení

Usnesení

Rada Zlínského kraje

0890/R27/18

odvolává
Mgr. Danielu Sobieskou*** z funkce člena Řídicího výboru soutěže Inovační firma
Zlínského kraje ke dni 31. října 2018;
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jmenuje
1. Ing. Jiřího Sukopa*** členem Řídicího výboru soutěže Inovační firma Zlínského
kraje s účinností od 01.11.2018;
2. Ing. Bc. Pavla Slováčka, MBA*** členem Řídicího výboru soutěže Inovační firma
Zlínského kraje s účinností od 01.11.2018.

Zlín 31. října 2018

Jiří Čunek v. r.
hejtman

Ing. Jiří Sukop v. r.
statutární náměstek hejtmana

20/20

